UMOWA
Zawarta w dniu …….. r. pomiędzy Gminą Ceranów z siedzibą w Ceranowie, 08-322
Ceranów, zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez Krzysztofa
Młyńskiego – Wójta Gminy Ceranów, przy kontrasygnacie Elżbiety Kazimierczuk – Skarbnik
Gminy, a
…….. - zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej
usługi:
Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości o nr ew. dz. …. położonej
w miejscowości …..
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia geodezyjne lub
zatrudnia osobę posiadającą takie uprawnienia uprawniające do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie w terminie ………… r.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zleceniobiorca usunie je w terminie 3
dni. Po upływie terminu Zleceniodawca ma prawo usunąć je na koszt zleceniobiorcy.
Przepis § 7 umowy dotyczące kar stosuje się odpowiednio.
§3
Za wykonanie umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ……
§4
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru bezusterkowego
przedmiotu umowy po otrzymaniu faktury VAT.
2. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy zleceniobiorca przekazuje na rzecz
zleceniodawcy wszelkie prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji.
§5
Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy.

§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
1) Nie wykonania przedmiotu umowy w terminie,
2) Wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty,
3) Nie usunięcia usterek w terminie
§7
1. Strony ustalają kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 15 % wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w
wysokości :
a. 0.2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac,
b. 0.5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady, liczony od
dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za
którą odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
zleceniodawcy.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i
dwa dla zleceniodawcy ze stron.
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